Regulamin Konkursu „Mapa bogactwa bioróżnorodności wsi”
ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu : „Mapa bogactwa bioróżnorodności wsi” jest Fundacja „Ziemia i Ludzie”,
zwana dalej „Organizatorem”
2. Uczestnikami Konkursu, zwanymi dalej „Uczestnikami”, są uczniowie szkół rolniczych z terenu
województw: łódzkiego i świętokrzyskiego. Przez szkoły rolnicze rozumie się szkoły kształcące w
zawodach, dla których ministrem właściwym jest minister do spraw: rolnictwa, rozwoju wsi, rynków
rolnych i rybołówstwa, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca
2007r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr 124 poz. 860 z późn.
zm.), dla których organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub jednostki
samorządu terytorialnego.
3. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie do Konkursu zgodne z zasadami określonymi w
niniejszym Regulaminie.
4. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
5. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione u Organizatora, ani członkowie ich rodzin.
6. Regulamin Konkursu jest dostępny w biurze Organizatora oraz na stronie internetowej projektu
www.bogactwowsi.pl
ROZDZIAŁ II. CZAS TRWANIA KONKURSU
Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 1.09.2016r. – 01.06.2017r. Ostateczny termin nadsyłania
obserwacji upływa z dniem 01.06.2017 r. (decyduje data wpływu pracy na adres Organizatora). Obserwacje
nadesłane po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie
wyników nastąpi do dnia 15.06.2017r.
ROZDZIAŁ III. CELE I ZASADY KONKURSU
1. Celem nadrzędnym zorganizowania Konkursu jest podniesienie świadomości ekologicznej a w
szczególności zagadnień różnorodności biologicznej na terenach wiejskich wśród Uczestników. Cel
Konkursu zostanie zrealizowany poprzez wyłonienie najaktywniejszego Zespołu
inwentaryzacyjnego, który będzie przysyłać obserwacje bogactwa bioróżnorodności i przyrody
swojej okolicy.
2. Uczestnicy tworzą zespoły inwentaryzacyjne, zwane dalej „Zespołami” w skład których wchodzi od
2 do 5 osób. Opiekunami Uczestników i Zespołów, biorących udział w Konkursie, (zwani dalej
„Opiekunami”) są nauczyciele i wychowawcy z w/w szkół. Z każdej szkoły może zgłosić się dowolna
liczba Zespołów, prowadzonych przez jednego lub więcej Opiekunów. Uczestnik może być
członkiem tylko jednego Zespołu. Jeden Opiekun może prowadzić jeden lub więcej Zespołów.
3. Zgłoszenie Szkoły, Opiekunów i Zespołów dokonuje się poprzez wysłanie podpisanego i
zeskanowanego Formularza zgłoszeniowego do Konkursu „Mapa bogactwa bioróżnorodności wsi”.
4. Nowi Opiekunowie ze zgłoszonej szkoły mogą dołączać do konkursu przez cały czas jego trwania,
poprzez dosłanie kolejnego Formularza zgłoszeniowego z podanymi danymi Opiekuna.
5. Na podany w zgłoszeniu adres e-mail Opiekuna przyjdą informacje pozwalające stworzyć konta
Zespołów Inwentaryzacyjnych na portalu www.bogactwowsi.pl.
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6. Zadaniem Zespołów będzie:
 wykonywanie obserwacji przyrody w formie zdjęć przyrodniczych, opisów i relacji i
umieszczanie ich wraz z lokalizacjami na mapie bioróżnorodności (gatunki roślin, zwierząt,
grzybów, ciekawe zjawiska przyrodnicze, obiekty przyrody nieożywionej, zarejestrowane
zmiany fenologiczne, itd.).
 komentowanie materiałów zamieszczanych na portalu przez innych uczestników.
7. Wszystkie materiały będą zamieszczane na portalu projektu www.bogactwowsi.pl przez
Uczestników posiadających indywidualne konto Zespołu mapującego. Przesłane materiały zostaną
poddane ocenie merytorycznej i zaakceptowane bądź odrzucone przez Organizatora. Po
zaakceptowaniu, materiał pojawi się na mapie bioróżnorodności. W przypadku odrzucenia
materiałów, Uczestnik zostanie poinformowany o przyczynie odmowy wiadomością przesłaną
drogą elektroniczną do Uczestnika oraz Opiekuna zespołu. Organizatora zastrzega sobie prawo do
odrzucenia materiałów posiadających wady formalne (np. zamazany obraz, zbyt mała rozdzielczość,
merytoryczne (np. niezwiązane z tematyka konkursu, błędnie oznaczony obiekt) oraz zdjęcia, które
zostały zaczerpnięte ze źródeł zewnętrznych.
8. O zwycięstwie w konkursie decydować będą między innymi: liczba opublikowanych obserwacji na
mapie bioróżnorodności portalu www.bogactwowsi.pl, aktywność zespołów, liczba komentarzy,
aktywność w zadaniach tematycznych organizowanych w ramach konkursu, itp. Oprócz wartości
merytorycznej przysyłanych obserwacji liczyć się będzie atrakcyjność załączonych zdjęć i
pomysłowość w podejściu do tematu.
9. Opublikowane materiały mogą zostać skomentowane przez każdego odwiedzającego portal
projektu. Komentarze będą moderowane. Zabrania się umieszczania treści niezwiązanych z
tematyką konkursu, wulgaryzmów oraz słów uważanych za powszechnie obraźliwe.
10. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, iż jest autorem
obserwacji. Uczestnicy mają prawo zgłaszać do konkursu prace wykonane samodzielnie, do których
Uczestnicy posiadają wszelkie prawa autorskie. Prace nie mogą naruszać praw osób trzecich, w
szczególności prawa do wizerunku. Uczestnik konkursu ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność
w przypadku roszczeń kierowanych do Organizatora w związku z wykorzystaniem pracy w sposób
opisany w rozdziale VI niniejszego Regulaminu.
ROZDZIAŁ IV. WYBÓR PRAC ORAZ NAGRODY
1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, w tym wyboru zwycięzców
konkursu, Organizator powoła komisję konkursową. Komisja konkursowa dokona wyboru prac
konkursowych i przyzna nagrody, o których mowa w niniejszym rozdziale Regulaminu.
2. W konkursie przewidziano następujące nagrody:
 Dla Zespołu z pierwszego miejsca: od 2 do 5 nagród rzeczowych o wartości 300 złotych każda
 Dla Zespołu z drugiego miejsca: od 2 do 5 nagród rzeczowych o wartości 200 złotych każda
 Dla Zespołu z trzeciego miejsca: od 2 do 5 nagród rzeczowych o wartości 100 złotych każda
 Dla Opiekuna Zespołu z pierwszego miejsca: 1 nagroda rzeczowa o wartości 750 złotych
 Dla Opiekuna Zespołu z drugiego miejsca: 1 nagroda rzeczowa o wartości 700 złotych
 Dla Opiekuna Zespołu z trzeciego miejsca: 1 nagroda rzeczowa o wartości 650 złotych
 Dla Szkoły Zespołu z pierwszego miejsca: 1 nagroda rzeczowa o wartości 2500 złotych
 Dla Szkoły Zespołu z drugiego miejsca: 1 nagroda rzeczowa o wartości 2000 złotych
 Dla Szkoły Zespołu z trzeciego miejsca: 1 nagroda rzeczowa o wartości 1500 złotych
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3. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani na inną nagrodę.
4. W przypadku, gdy okaże się, że laureatami Konkursu są osoby, która nie spełniają warunków
wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawo do Nagrody, a Komisja Konkursowa
wyłoni kolejnego zwycięzcę Konkursu, bądź nie przyzna Nagrody.
5. Uczestnicy nie mogą zrzec się prawa do nagrody na rzecz innego uczestnika lub osoby trzeciej.
ROZDZIAŁ V. PRZEKAZYWANIE NAGRÓD I PODATEK OD NAGRÓD
1. Wyniki Konkursu oraz informacje o zwycięzcach zostaną podane do publicznej wiadomości na
łamach portalu projektu: www.bogactwowsi.pl terminie do 45 dni od ostatecznego terminu
nadsyłania projektów.
2. Nagrody zostaną przesłane na adres placówki/szkoły podany przez Opiekuna za pomocą usług
pocztowych lub kurierskich w terminie do 45 dni licząc od dnia upublicznia listy zwycięzców. W
przypadku podania błędnego adresu w karcie zgłoszenia, termin ten może się wydłużyć lub
Organizator może nie wysłać nagrody
3. Opiekun zobowiązuje się do przekazania nagrody laureatowi/laureatom oraz odesłania na adres
Organizatora podpisanego protokołu przekazania nagrody, potwierdzającego jej wydanie, w
terminie do 5 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
4. Opiekun zobowiązuje się do przekazania nagrody grupowej na rzecz szkoły, z ramienia której
wystąpił o udział w Konkursie. Ponadto, opiekun zobowiązuje się do odesłania w przeciągu 5 dni
roboczych licząc od dnia otrzymania nagrody, podpisanego przez Dyrektora szkoły protokołu
przekazania nagrody grupowej.
5. Opiekun, otrzymujący nagrodę własną, zobowiązany jest do przesłania w terminie 5 dni roboczych,
licząc od dnia otrzymania nagrody własnej, podpisanego przez siebie protokołu przekazania
nagrody.
6. Niedopełnienie terminu przesłania protokołu odbioru nagrody, wskazanego w punktach 3 – 5, jest
równoznaczne z wolą odstąpieni od jej otrzymania. W takim wypadku, opiekun zobowiązany jest do
odesłania nagrody, której dotyczy protokół odbioru, do siedziby Organizatora na koszt własny
7. Nagrody zostaną przesłane na koszt Organizatora.
8. W przypadku zaistnienia przewidzianego przepisami prawa obowiązku uiszczenia podatku
dochodowego od osób fizycznych z tytułu nagród związanych z konkursem, zwycięzca konkursu jest
zobowiązany wpłacić organizatorowi konkursu kwotę należnego zryczałtowanego podatku przed
wydaniem nagrody. Wpłacenie kwoty odpowiadającej należnemu podatkowi jest warunkiem
wydania nagrody. Nagrody przyznawane osobom fizycznym w konkursach podlegają obowiązkowej
zapłacie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10% ich wartości
(zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
9. Fundatorem nagród jest NFOŚiGW.
ROZDZIAŁ VI. PRAWA AUTORSKIE I UPRAWNIENIA ORGANIZATORA
1 Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia obserwacji, oświadcza, że przysługują mu do niej
autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe, jest uprawniony do
rozpowszechniania wizerunku osób sportretowanych w pracy, na fotografii, dokumentów i relacji, a
także przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych prac,
fotografii, dokumentów i relacji w tym brak praw wymienionych powyżej.
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2 Uczestnik Konkursu upoważnia nieodpłatnie Organizatora do korzystania (w sposób nieograniczony
czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu wydawniczym, w tym elektronicznym, z prac
konkursowych we fragmentach lub w całości, a w szczególności w działaniach promocyjnych
podejmowanych przez Organizatora, na następujących polach eksploatacji:
 utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie w części lub
w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, w formie zapisu cyfrowego, niezależne od
standardu, systemu lub formatu,
 wprowadzenie do pamięci komputera oraz przechowywanie,
 nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników
obrazu, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także innego ich używania
zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
 wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne
udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając wykorzystania techniki
multimedialnej, sieci internetowej, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub
działających podobnie,
 udostępnienie na zamówienie poszczególnych egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając
wykorzystania techniki multimedialnej, sieci Internet, sieci komórkowych i innych sieci tego
rodzaju lub działających podobnie, w całości lub we fragmentach,
 przekazywanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu po utrwaleniu na
nośnikach obrazu;
 wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, product
placement, public relations,
 inne przypadki rozpowszechniania prac lub ich fragmentów, w tym wyświetlanie prac lub ich
fragmentów i ich utrwaleń;
 dokonywanie opracowań prac, w tym prawo do obróbki komputerowej oraz wprowadzania
zmian i modyfikacji zdjęć, w szczególności ze względu na wymogi techniczne związane z
określonymi powyżej sposobami rozpowszechniania, jak również wykorzystywania takich
opracowań i zezwalania na wykorzystywanie opracowań.
3 Uczestnik uprawnia Organizatora do udzielania dalszej licencji w pełnym zakresie pół wymienionych
w ustępie 2.
4 Uczestnik zgadza się na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem i nazwiskiem w celach
informacyjnych.
5 Ponadto Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z prac konkursowych w
całości lub we fragmentach , w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie prac
konkursowych na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania prac.
6 Uczestnik Konkursu dodatkowo zapewnia, że osoby występujące lub uwiecznione na pracach, nie
będą dochodzić od Organizatora wynagrodzenia za korzystanie z prac, w tym w szczególności
wynagrodzenia za rozpowszechnianie prac na stronie internetowej oraz innych przypadków
publicznego udostępniania prac, nie będą także wykonywały autorskich praw osobistych lub,
odpowiednio, praw osobistych artysty wykonawcy, a w szczególności nie będą domagali się
wskazywania i sposobu wskazywania ich jako współautora czy wykonawcy.
7 W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu
naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem ze zdjęć,
Uczestnik Konkursu pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.
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ROZDZIAŁ VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1 Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnik konkursu spełnia warunki określone w
niniejszym Regulaminie. W tym celu może żądać od uczestnika konkursu złożenia określonych
oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów.
Niespełnienie warunków konkursu lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje
wykluczenie danego uczestnika z konkursu, z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i
jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora.
2 Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Uczestników przez Organizatora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz
identyfikacji uczestników i laureatów konkursu, wydania nagród oraz publicznego podania imion i
nazwisk uczestników, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Uczestnik Konkursu ma
prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.
3 Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników konkursu jest Organizator.
Dane będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie na potrzeby związane z organizacją
konkursu, wydaniem przyznanych nagród oraz naliczeniem i odprowadzeniem podatku, a także z
wykorzystaniem przez Organizatora w sposób opisany w niniejszym regulaminie. Uczestnik może w
każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub
usunięcia. Podanie danych osobowych uczestników jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia
wzięcie udziału w konkursie.
4 Organizator informuje, iż dane osobowe zwycięzców konkursu zostaną opublikowane na stronie
internetowej konkursu www.bogactwowsi.pl Zgłoszenie pracy do udziału w Konkursie jest
jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie danych osobowych uczestnika na stronie
internetowej.
5 Zgłoszenie pracy do udziału w konkursie oznacza zaakceptowanie wszystkich postanowień
niniejszego Regulaminu.
6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości
skontaktowania się z Laureatami Konkursu.
7 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub
nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających
lub opóźniających wręczenie przez Organizatora Nagrody.
8 Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i
interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
9 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Regulaminu jak również odwołania Konkursu bez
podania przyczyny.
10 W przypadku wpłynięcia do siedziby Organizatora mniejszej niż wymagana ilości projektów,
Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu i tym samym wydłużenia
czasu Jego rozstrzygnięcia.
11 Odpowiedzialność Organizatora w stosunku do Uczestników jest ograniczona do wysokości wartości
nagród.

Organizator:
Fundacja Ziemia i Ludzie
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